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F53-4         แบบรายงานการเพิมทุน 
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

วนัที 25 พฤศจิกายน 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบริษัท ครั.งที� 6/2563 เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสยาม 1 ชั.น 8 โรงแรมโนโวเทล สขุุมวิท 20 เลขที� 19/9 ซอยสขุุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรงุเทพมหานคร 10110 เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ดงัต่อไปนี.  

1. การเพิมทุน 
ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 330,000,000 บาท โดยออก

หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสทิธ ิจาํนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 30,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ�มทุน ใน
ลักษณะดงันี.  

การเพิมทุน ประเภทหลกัทรพัย ์ จํานวนหุน้ 
มูลค่าทีตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

� แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการ 
      ใช้เงนิทุน 

หุ้นสามญั 60,000,000 0.50 30,000,000 
หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

� แบบมอบอาํนาจทั�วไป   
     (General Mandate)         

หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

- กรณกีารเพิ�มทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน : ให้กรอกข้อมูลในลาํดบัถดัไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
- กรณกีารเพิ�มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

2. การจดัสรรหุน้เพิมทุน  
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จดัสรรใหแ้ก่ จํานวนหุน้ 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 
วนั เวลา จองซื8 อและ

ชําระเงินค่าหุน้ 
หมายเหตุ 

เพื�อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล 

60,000,000 10 : 1 - - Record Date : 19 มกราคม 2564                   
จ่ายปันผลภายในวนัที� 5 กุมภาพันธ ์2564 

- กาํหนดรายชื�อผู้มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที� 19 มกราคม 2564                    
2.1.1 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณทีี�มเีศษหุ้น ใหปั้ดทิ8 ง 

2.2 แบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก่ 
ประเภท

หลกัทรพัย ์
จํานวนหุน้ 

รอ้ยละต่อ 
ทุนชําระแลว้1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ถอืหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 

เพื�อรองรับการแปลงสภาพ / ใช้สิทธิขอใบ
แสดงสทิธใินการซื.อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสทิธไิด้ 

หุ้นบุริมสทิธ ิ    

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบุริมสทิธ ิ    
บุคคลในวงจาํกดั หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบุริมสทิธ ิ    
1/ ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทจดทะเบยีนมมีตใิห้มกีารเพิ�มทุนแบบ General Mandate  

3. กําหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้/วิสามญัผูถ้อืหุน้ เพือขออนุมติัการเพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุน 
กาํหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั.งที� 1/2563 ในวันที� 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 

 บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมือง จังหวัด
 สมุทรปราการ โดยกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มสีทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น (Record date) ในวันที� 14 ธนัวาคม 2563 
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4. การขออนุญาตเพิมทุน / จดัสรรหุน้เพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง และเงือนไข การขออนุญาต 
4.1 ขออนุมตัจิากที�ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั.งที� 1/2563 
4.2 ยื�นจดทะเบยีนเพิ�มทุนและทุนชาํระแล้วต่อกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
4.3 ยื�นขออนุญาตต่ิอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อรับหุ้นสามญัเพิ�มทุนเป็นทุนทดทะเบยีน 

5. วตัถุประสงคข์องการเพิมทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนทีเพิม 
จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ เพื�อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสด 

6. ประโยชนที์บริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิมทุน/จดัสรรหุน้เพิมทุน 
6.1 เพื�อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
6.2 เพื�อเพิ�มสภาพคล่องในหุ้นของบริษทัฯ 

7. ประโยชนที์ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิมทุน/จัดสรรหุน้เพิมทุน 
ผู้ถอืหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ�มมากขึ.นในรปูแบบของหุ้นปันผล ซึ�งจะทาํให้ผู้ถือหุ้นดงักล่าวมสีทิธไิด้รับเงินปันผลที�บริษัทจะ
ประกาศจ่ายในอนาคต, สทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสทิธอิอกเสยีงมากยิ�งขึ.น นอกจากนี. ผู้ถือหุ้นสามารถนาํหุ้นปัน
ผลไปเปลี�ยนเป็นเงินสดได้ โดยนาํไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิมทุน/จดัสรรหุน้เพิมทุน 
- ไม่ม ี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิมทุน/จดัสรรหุน้เพิมทุน 
ขั8นตอนการดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

วันที�คณะกรรมการบริษัทมมีตเิรื�องการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน วันพุธ ที� 25 พฤศจิกายน 2563 
วันกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มสีทิธเิข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น             
ครั.งที� 1/2563 (Record Date) 

วันจนัทร์ ที� 14 ธนัวาคม 2563 

วันประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั.งที� 1/2563 วันพุธ ที� 13 มกราคม 2564 
จดทะเบยีนมตเิพิ�มทุนจดทะเบยีนและแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธ ิ             
ของบริษัทฯ กบักระทรวงพาณชิย์ 

ภายใน 14 วัน นับจากวันที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
มมีตอินุมตักิารเพิ�มทุน 

วันกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มสีทิธรัิบเงินปันผล (Record Date) วันองัคาร ที� 19 มกราคม 2564 
กาํหนดจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ ที� 5 กุมภาพันธ ์2564 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี. ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

ลงชื�อ                                            . 
            (นายหวัง  วนาไพรสณฑ)์ 

           กรรมการผู้มอีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบริษัท 
 
 

ลงชื�อ                                            . 
           (นายวีระชัย วงษเ์จริญสนิ) 

           กรรมการผู้มอีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบริษัท 


